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Narada Wojanna w Barlinia. 
Sprawy Turcyi. 

Stanowisko Grecyi i Bułgaryi. 

Włochy a Austrya. 

WALKI WJARPATACH.j 
Austryacy ciągną na Chocim. 
Libawa bombardowana 

Walki na Zachodzie Europy. 

Sprawy Morskie. 

Japonia a. Chiny. 

Zmiana frontu niemie- 

ckiego na Zachodzie. 
Haga, 31 marca. — Korespon- 

denci prasowi z teatru wojny na 

zachodzie Europy donoszą, że 

Niemcy są w gorączkowych przy- 

gotowaniach około zmiany fron- 
tu bojowego na swem skrzydle 

prawem, tj. w Belgii: mianowi- 
cie wskutek znacznych postępów 
Rosyan na wschodnim terenie, w 

Polsce, a przedewszystkiem wsku 
tek zdobycia Przemyśla, urucho- 

mienia armii przemyskiej i na- 

poru Rosyan w Karpaty i na Kra- 

ków, Niemcy — muszą wycofać 
pewną część wojsk z zachodnich 

swych linii i wesprą niemi linie 

wschodnie — wskutek tego oka- 

zała się potrzeba opuszczenia li- 

nii obron rzeki Yser, a zato u— 

tworzoną będzie nowa linia obron 

nieco na zachód od BruxelL — 

wielkie liczby wojsk już ciągną 
na linie te nowe, dawniej już 
zresztą przygotowane, armaty 

ciężkie już też tam przenoszą .Je- 
śli doniesienie to się sprawdzi, bę- 
dzie to nowy dowód zwichnięcia 
planów niemieckich na zachodzie 
i faktycznego stracenia kampanii 
dotychczasowej. 

Narada wojenna w 
Berlinie. 

Berlin, 31 marca. — W pałacu 
cesarskim w Berlinie odbywa się 
walna narada wojenna — głów- 
nie z powodu przybycia z Tur— 

cyi feldmarszałka v. <L Goltza, 

doradcy niemieckiego przy boku 
sułtana Mahometa; Goltz zapew- 
ne ważne przywiózł wieści, ponie- 
waż w drodze z Tur cyi do Nie- 
miec odwiedził dwory Bułgaryi i 

Serbii Przedmiotem narad wo- 

jennych jest kwestya zaradzenia 
trudnościom na wschodnim tea- 

trze wojny, wytworzonych po 

wzięciu Przemyśla przez Rosyan, 

dalej pogłoski 1 skłonności poko- 
jowe w Austryi, która naciskana 

przez Rosy , słaba wewnątrz 
z 

powodu rewolucyi słowiańskich i 

niechęci węgierskich — pragnie 

pokoju z Rosyą, by módz się 

zwrócić przeciwko Włochom, 

grożącym coraz wyraźniej — 

grożą również coraz poważniej 
Grecy* i Bułgarya, która ostatnio 

przeszła do Sprzymierzonych — 

tu przedmiot narad przechodzi 
do spraw Turcy i zagrożonej bez- 

pośrednio w Dardanellach. Jakim 
jest przebieg owych narad — nie 

jest wiadomem. 
Berlińskie doniesienia głoszą, 

że po naradzie z ces. Wilhelmem 

(generalnej naradzie wojennej) 
marszałek v. d. Goltz odjechał z 
cesarzem do wojsk we Francy i. 
— W miejsce ranionego w o- 

statnich bojach generała v. Klu- 

cka — ces. Wilhelm ma zamiar za 

mianować dowódcą korpusu Klu- 
cka syna swego ks. Eitel Fryde- 
ryka. Podobno Kluck został ra- 

niony, gdy w wielkiem uniesieniu 

po gwałtownej sprzeczce z ces. 

Wilhelmem, opuścił namiot i 

wyszedł na okopy, w chwili, gdy 
tam najgorętszy wrzał ogień nie- 

przyjacielski... Co na tem praw- 
dy — nie wiadomo. 

Stanowisko Państw 

Neutralnych. 
Ateny, 31 marca. Przybył tu 

dawniejszy premier Venizelos, co 

uważają za zapowiedź jego po- 
wrotu do steru rządów: Venizelo- 
sa wjeżdżającego do stolicy tłu- 

my witały entuzyastycznie, wzne 

sząc okrzyki domagające się woj- 
ny. Venizelos przemawiał. Po- 
dobno główną przyczyną dla któ- 

rej Grecya do wojny dotąd nie 

przyłączyła się, jest sam król 

Konstantyn, który jako spokrew- 
niony blisko z Hoihenzollernami, 

uprawia na dworze silne sympa- 
tye niemieckie i wojnie przeciw 
Niemcom się sprzeciwia: król u- 
tracił z tego powodu wiele na po- 
pularności. ale spodziewać się na- 

leży, że opinia publiczna i tenden- 

cya narodowa rychło wezmą gó- 
rę w Grecyi. 

Sofia, 31 marca. — Bawił tu w 

przejeździe do Rumunii feldmar- 
szałek v. d. Goltz i konferował z 

królem Ferdynandem i premie- 
rem bułgarskim: ofiarował on 

Bułgaryi pozytywnie imieniem 

Turcyi i Niemiec regulacyę gra- 

nicy wzdłuż rzeki Ergene — 

wraz z Adryanopolem — jeżeli 

Bułgarya zachowa neutralność. 

Jakim jest rezultat narad z Gol-1 
tzem nic wiadomo; pewnem jest 
tylko, iż Bułgarya zbliżyła sic 

bardzo z Rumunią i stosunki wza- 

jemne uwidoczniane w prasie o- 

bu państw są nader serdeczne. Ró 

wnic Rumunia .jak Bułgarya — 

tak sądzą powszechnie w najbliż- 
szej przyszłości wezmą udział w 
wojnie i to po stronie Sprzymie- 
rzonych. 

Nisz, 31 marca. — Rząd serb- 
ski polecił posłowi swojemu w 

Paryżu oświadczyć publicznie, it 

Serbia wytchnąwszy — przygoto- 
wana jest do nowej ofensywy i 

inwazyi Austryi, ale obecnie we- 
szła w ścisłe zupełnie porozumie- 
nie ze Sprzymierzonymi i w myśl 
ugody wspólnego kierownictwa 

wojny — zacznie działać, gdy o- 

trzyma po ternu dyrektywę od 

Sprzymierzonych. 

Francya da pieniędzy. 
Paryż, 3.1 marca. — Rrząd fran- 

cuski przedłożył a senat uchwalił 
udzielenie pożyczek sprzymierzo- 
nym państwom bałkańskim — 
Serbii. Grecyi, Rumunii. Bułga- 
ryi i Czarnogórze — w sumie łą- 
tvncj S^o.nnn.noo (czy franków?) 

Pożyczka ta — tak sądzą — przy- 

śpieszy ewentualnie decyzye wo- j 
jeune państw owych dotąd neu— 

tialnych. jak Grecyi. Bułgaryi i 

Rumunii. 

Stanowisko Wioch. 
Rzym, 31 marca. — W e W ło— 

szech nastrój wojenny osiągnął 
punkt nieledwie kulminacyjny— 
stan wojenny dziś-jutro będzie o- 

głoszony — wojska znaczne od- 

chodzą do Lombardyi na północ- 
ne pogranicze austryackie, silnie 

ufortyfikowane — cenzura wiado- 
mości już bardzo ścisła, od jutra 
zostanie jeszcze zacieśniona. Po 

stronie austryackiej już żadnych 
nie może być wątpień — co do in- 

tencyi: zbroją się tam w pośpie- 
sznem tempie, oczekują zaczepki 
włoskiej lada momentu: całe po- 
granicze południowe zos!ało po- 
tężnie ufortyfikowane, a kraj zmie 
nił nieledwie wygląd topografi- 
czny, ponieważ poznoszono do- 

my, wyrąbano lasy zasłaniające 
widoki i linie działań artyleryj- 
skich; wszystkie przejścia w gó- 
rach są obsadzone armatami.Mia- 

sta Lubiana i Pola port mają być 
podstawami.działań Wojennych— 
wielkie wojska nagromadzono w 

Trydenckiem i Tryesteńskiem. 

Co się dzieje w Austryi 
Wiedeń, 31 marca. — Cenzura 

wzmocniona do niemożliwości, 

żadnych nie przepuszcza wieści. 

W kraju nastrój przygnębienia 

powszeelhnego, opuszczenia i bez- 

radności; głód; bunty słowiańs- 
kich ludów aczkolwiek zdaje się 
nie należycie zorganizowane po- 
wtarzają się co chwila ; na Wę- 
grzech malkontentacya: Z Buda- 
pesztu pisma podają wiadomość, 
iz dzięki .przedstawieniom pre- 
miera lir. Tiszy (AVgra) kwe- 

[Stya pokojowa coraz więcej z 

dnietn każdym zyskuje na konsy- 

deracyi — wolno już jakoby pi- 
sać o niej... Węgry ujmują o- 
becnic ster praw austryackich : w 

razie zawarcia pokoju — w każ- 

dym razie nie uwłaczającego i nie 

poniżającego Austryi — Węgrzy 
spodziewają się zyskać nareszcie 

zupełną niezawisłość. Pokój o— 

czywista miałby być zawarty tyl- 
ko z Rosyą — a wówczas Au— 
strva miałaby wolne ręce do 

działania przeciwko Włochom Ja- 
kie jej stanowisko byłoby nadal 

względem Serbii — nic piszą o 

tem. 

Rosya a Włochy. 
Rzym, 31 marca. — Ciekawa 

wymiana zdań istnieje pomiędzy 
prasami rosyjską a włoską: ro- 

syjska prasa zamieściła artykuły 
protestujące przeciwko zbyt da- 
leko idącym uroszczeniom wło- 
skim nad Adryatykiem, nad któ- 

rym na Bałkanie tak wielu mie- 

szka Słowian, za którymi Rosya 
ujmować się nie przestanie. Sło- 
wianie tamtejsi nic zamienią tyl- 
ko jarzma austryackiego na wło- 
skie — przecie... Odpowiadając 
pokojowo, prasą vuoska zazna- 

cza. iż czy Austrya będzie pano- 
wała nad wschodnimi brzegami 
Adryatuku, czy powstanie tam 

wielka Serbia, to pewna, że i 

Włoch rola na brzegach tych 
musi zostać znacznie polepszona. 

Neutralni na Północy. 
Piotrogród, 31 marca. — Pi- 

sma rosyjskie ogłaszają, iż pomię- 
dzy Szwecyą, Norwegią i Danią 
zostało utworzone przymierze 
zaczepno odporne, którego ce- 
lem jest wsparcie Szwecyi przez 
dwa inne państwa skandynaw- 
skie, na wypadek zaczepki ze 

strony Rosyi. Ostatnio Szw?cya 
zabroniła wywozu całego szere- 

gu artykułów potrzebnych do 

wyrobu broni — pragnąc je za- 

trzymać w kraju — znaczy to 

zbrojenia.. 

Walki w Dardanellach. 
Londyn, 31 marca. — Donoszą 

z Bosforu, że w walkach dwu 

dni ostatnich najcięższe uszko- 
dzenia poniósł fort turecki Ellmas 

który jednak silnie się odstrzeli- 
wał atakującym go okrętom ro- 

syjskim: działa rosyjskie zbu- 

rzyły stare murowane bastyony, 
oraz nowe ziemne fortyfikacye, 
opatrzone ciężkiemi działami nie- 
mieckiemu Garnizon fortu Eli— 

n.as uszedł w popłochu z linii 

strzałów. Potwierdza się wiado- 

mości, iż Turcy silne wojska sku- 

piają w pobliżu Konstantynopo- 
la na brzegach obu — europej- 
skim i azyatyckim — widocznie 
wojska te przygotowywane są na 

wypadek lądowego ataku sprzy- 
mierzonych na stolicę. 

Konstantynopol-Berlin, 31 - go 
marca. — Niemiecko-tureckie in- 

formacye utrzymują, · iż flota 

sprzymierzonych w Dardanel- 

lach ostatnimi czasy bardzo nie- 

wiele okazywała czynności, sama 

poniósłszy w cieśninach dotkliwe 

szkody. 

Londyn, 31 marca. — Potwier- 
dza się doniesienie o dwu potęż- 
nydh· atakach flotowych i jed- 
nym napowietrznym, wykona- 
nych przez Rosyan na Konstan- 

tynopol. Sprzymierzeni organi- 
zują armie lądowe do ataku na 

Gallipoli. Od niedzieli codziennie 

po parę godzin bombardują okrę- 
ty sprzymierzonych forty darda- 
nellskie. 

WALKI W POLSCE. 

Austryacy ciągną na 
Chocim. 

Piotrogród, 31 marca. — Ra- 

porty rosyjskie przyznają, iż 

Austryacy rozwinęli na Bukowi- 
nie bardzo energiczną działalność 

ofensywną i że jeden z większych 
oddziałów pobiwszy oddział ro- 

syjski słabszy liczebnie przekro- 
czył granicę i jest w połowic dro- 

gi do Chocima, pierwszego w 

tej stronie ważniejszego miasta 

po stronie rosyjskiej. (Jest to 

nasz stary sławny Chocim, pa- 

miętny szeregiem wielkich bitw 

i wielkich broni polskiej tryum- 
fów. Przyp. Red. D. C.) Komen- 
da rosyjska poczyniła zabiegi, by 
wstrzymać ów zapęd austryacki. 
— Na terenie galicyjskim ofen- 

sywa rosyjska trwa w pełni, głó- 
wnie na południe od Przemyśla w 

okolicach Łupkowa i Użoku. Tu 

w Karpatach straszne toczą się 
walki: Austryacy bronią się bar- 
dzo dzielnie, a teren górzysty jest 
bardzo trudny, wiec o każdy 

szczyt, o każdą dolinę krwawe to- 

czą się zapasy; w walkach tych 

Rosyanie już górują liczbą bardzo 
— sprowadzono właśnie wojska z 

pod Przemyśla — przeważnie w 

Karpaty je posłano 
— resztę do- 

łączono do wojsk działających na 
Kraków. W bitwach karpackich, 
na linii od Baligrodu i Lutowisk 

po Bardyów na Węgrzech, w 

niedzielę i poniedziałek wzięli Ro- 

syanie ogółem do niewoli 53SI 

żołnierzy austryackidh, wtem <G 

oficerów, oraz zdobyli dział cię- 
żkich, jeden moździerz wielkiego 
kalibru, oraz 21 mitraliez. 

— Na linie działające nad Du- 

najcem ku Krakowu znaczne nad 

syła komenda rosyjska posiłki.O- 
czekiwanym jest atak generalny 
na obrony austryackie nad Du 

- 

najcem. 
— Na reszcie polskiego teatru 

wojny stosunkowa cisza zapano- 
wała jedynie na północy samej 
na pograniczu pruskiem działania 

trwają, przeważnie rekonensan— 
sv, podjazdy, wycieczki i potycz- 

ki — mniej znaczne; pod Osow- 

cem wciąż kanonada. 

Bombardowanie Libawy 
Piotrogród, 31 marca. — Urząi 

wojenny rosyjski ogłasza: w nie- 

dzielę ostatnią wojenny okręt nie- 

niiecki pojawił się znowu przei 
Libawą, portem rosyjskim na 

Bałtyku i ostrzeliwał miasto, w 

które padło około 200 pocisków 
ciężkich: jeden cywilny został 

zabity, jeden raniony, z żołnierzy 

nie uszkodzony nikt; szkody sto- 

sunkowo nie wielkie. 

Berlin, 3>1 marca. — Raporty 
niemieckie ogłaszają, że pod Kra- 

snopolem wzięli Niemcy po zwy- 

cięskiej bitwie ponad 3000 
Mo- 

skali do niewoli, a 2000 ich pole- 

gło: pod Taurogami wzięto 
znów 

ponad tysiąc Moskali w niewolę, 
a miasteczko zajęto. Ataki rosyj- 
skie wszystkie na pograniczu pru- 
skiem odparte. 

WALKI WE FRANCYI. 

Paryż, 31 marca. — Ogłoszono 
tu generalny raport z działań 

wo- 

jennych w Alzcyi w ostatnich 

dwu miesiącach, tj. od czasu, jik 

tam trwa ofensywa francuska; 

szczegóły raportu tego następu- 

jące: wojska, niemieckie w sile 

50.000 stoją pomiędzy Muenster 

a Gebweiler, stąd próbowały one 

wstrzymując napór francuski 
— 

ofensywy, ale zostały odparte 
i 

pobite; w czasie od 18go lutego, 

kiedy zaczęta ofensywa francuska 

policzono poległych niemieckich 

ponad 8.000, Linia niemiecka po- 

daje się coraz bardziej ku tyłowi, 

choć łączy się na północy z woj- 
skami działającemi stale w oko- 

licy Verdunu. Pod olbrzymią 
twierdzą tą walki trwają nieustan 

ne: w ostatni poniedziałek Nie-1 

(Dokończenie na str. Tej). 

J. . Pall&sch wypfwycza % 

a realność, sprzedaje karty okręto- 

we 1 realności. 1146 Noble ul. 

PROTEST DO ANGLII 1 
FRANCYI WYSŁANY. 

Législature przy pracy. 

FATALNE STOSUNKI W YUCATAN. 

W oczekiwaniu walki. 

NUR „F-4" JESZCZE NIE WYDOBYTY. 

Służba kolejowa wSeattle zastrajkowała. 
PROTEST W SPRAWIE BLO- 

KADY. 

Waszyngton, 31 marca. — 

Protest amerykański przeciwko 
sposobowi blokady Niemiec, za- 

rządzonej przez Wielką Brytanię 
i Francy p', został wczoraj wysła- 
ny kabJogramem do Londynu i 

Paryża, a ambasadorowie Page 
w Londynie i Sharp w Paryżu 

mają go przedstawić tamtejszym 
rządom w przeciągu paru dni. 

Xie jest to właściwie protest w 

prawdziwem tego słowa znacze- 

niu, ale raczej przedstawienie za- 

patrywań rządu waszyngtońskie- 
go na zarządzoną przez Sprzy- 
mierzonych akcyę, tamującą 
wszelki handel z Niemcami. No- 

ta zawiera mniej więcej te same 

argumenta, jakich Użyła Holan— 

dya i państwa skandynawskie, a 

w szczególności wskazuje na t. 

zw. deklaracyę paryską, podpisa- 
ną przez Anglię i Francyę, która 

obowiązuje obecnie jako prawo 
międzynarodowe, a orzeka, że „ne 
u trana flaga chroni towary nie- 

przyjaciela z wyjątkiem jedynie 
kontrabandy". Obecnie jednak 
zarządzona blokada stawia prze- 
szkody Stanom Zjednoczonym 
nie tylko w handlu towarami me 

stanowiącymi kontrabandy z 

Niemcami, ale godzi nawet w 

handel amerykański z państwa 
mi neutrlnemi. 

Dalej wynika z treści noty, że 

rząd waszyngtoński nie spodzie 
- 

wa się, ażeby ona wpłynęła zasa- 
dniczo na środki przedsięwzięte 
przez Sprzymierzonych celem 

przeprowadzenia blokady, a dąży 
pedynie do pewnego złagodzenia 

postępowania Wielkiej Brytanii 
przy zatrzymywaniu i zabieraniu 

statków handlowych. 
PRZECIW NIESUMIENNYM 

AGENTOM. 

Springfield, 31 marca. — Sena- 
tor Henry W. Austin z Oak Park 

i poseł Lewis J. Pierson wnieśli 

wczoraj w obu Izbach bil, mający 
na celu położyć tamę nadużyciom 
agentów i urzędników unii robo- 

tniczych, jakich dopuszczali się o- 
ni wymuszając lub usiłując wy- 
musić od pracodawców pienią- 
dze za zażegnanie grożącego 

strajku, względnie grożąc wywo- 
łaniem takowego, 

Bil wniesiony uznaje takie dzia 
łanie za przestępstwo i naznacza 

karę od $100 do $3,000, albo kar; 

więzienia do jednego roku, wzglę- 
dnie obie kary naraz. 
Z INNYCH PRAC LEGISLA- 

TURE 

Springfield, 31 marca. — Dzi- 

siaj ma przyjść pod głosowanie 
senatu bil, proponujący podwyż* 
szenie liczby sędziów okręgo- 

wych w powiecie Cook z 14 na 

20. Panuje ogólne przekonanie, że 

otrzyma on wymagane dwie trze- 

cie większości. 
Popierany gorąco przez guber- 

natora Dunne projekt zniesienh 

kary śmierci w Stanie Illinois 

spotkał się w senacie z bardzo 

silną opozycyą. Dunne zamierza 
przedstawić ten projekt Izbie po- 
słów w przyszłym tygodniu, lub 

najdalej za dwa tygodnie. 
Komisya dróg wodnych z łona 

senatu przyjęła propozycyę komi- 
tetu reprezentantów organizacy* 
przemysłowych, ażeby odbyć po- 
dróż wzdłuż (proponowanych 
przez gubernatora dróg wodnydh. 
W podróży tej weźmie udział ró- 
wnież komisya dróg wodnych z 

łona Izby poselskiej. Członkowie 
tych komisyi mają rozpocząć po- 
dróż w przyszły czwartek. 
W Izbie posłów przyjdzie dziś 

pod głosowanie bil w sprawie 
zwołania konwencyi, celem zmia- 

ny konstytucyi. Spodziewają się, 
że otrzyma on wymaganą więk- 
szość tj. 102 głosy. 

Z PIEKŁA - 

SKIEGO. 

Mobile, Ala., 31 marca. — J. 
W. Blake, kierownik ruchy kolei 

„United Railway" w Yucatan, 

przybył tu wraz z rodziną z Pro· 

gresso i opowiada, że w Yucatan 

panują obecnie fatalne stosunki, 
zwłaszcza <ila przeciwników Car- 
ranzy, pod którego kontrolą pfa- 
wie cały ten Stan się znajduje. 
Setki ludzi ucieka stamtąd w oba- 
wie przed zemstą jCarranzy. 
Norweski parowiec „Nils", na 

którego pokładzie jest w zwyk- 

łych warunkach miejsce na 100 pa 
sażerów. zabrać miał onegldaj 400 
osób, celem przewiezienia ich do 
Galvestonu. 

Brownsville, Tex., 31 marca.— 

Dotychczas jeszcze nie przyszło 
do wielkiej i krwawej walki mię- 

dzy wojskami Villi i Carranzy. 
Obie armie stoją naprzeciw sie- 
bie gotowe do boju w pobliżu 
Matomoros. Z południa i zachodu 

mają podobno ciągnąć posiłki dla 

Carranzy. 
Generał Funston przebywa tu 

na czele silnego oddziału wojska 
amerykańskiego, a podobno rząd 
waszyngtoński postanowił dzia- 
łać bardziej stanowczo i w razie, 

gdyby kule przelatywały przez 

granicę i padały na terytoryum 
texaskie ,nie będzie patrzeć na to 

przez palce, jak to czynił w Na- 

co, Ariz., gdzie mexykanskie kuli 
spowodowały 15 wypadków. 
NUR „F-4" JESZCZE NIE 

WYDOBYTY. 

Waszyngton, 31 marca. — Se- 
kretarz Daniels oświadczył wczo- 

raj, że zatopiony nur „F-4" musi 

być wydobyty za wszelką cenę. a 
to celem stwierdzenia, jakie były 
przyczyny katastrofy, aby można 

zapobiedz podobnym wypadkom 
w przyszłości. Wiceadmirał Moo- 
re donosi z Honolulu, że usilne 

prace około wyciągnięcia niesz- 

częsnej łodzi prowadzone są w 

dalszym ciągu i ma nadzieję, iż 

zostaną uwieńczone pomyślnym 
rezultatem. 

STRAJK SŁUŻBY TRAMWA- 

JOWEJ. 
Seattle, Wash., 31 marca. — 

Wczoraj wybuchł tu strajk kon- 

duktorów i całej służby tramwa— 

, (Dokończenie h str. 7ej). 


